kunst in halder
Expositie
Sylvy van Bochove
Myrna Stolk

Oudheidkundig Museum
Sint-Michelsgestel

Koninklijke Kentalis
Theerestraat 42
5271 gd Sint-Michelsgestel

13 november t/m 13 december

Sylvy van Bochove
Sylvy schrijft over haar fotografisch werk: ‘Mijn werk ontstaat uit het gegeven dat beweging een constant fenomeen is, maar tegelijkertijd schijn. Ieder
moment is een op zichzelf staand iets, dat met andere momenten verbonden
is door een soort magnetisme. Voortgang en duur zijn voor mij onlosmakelijk
verbonden met het verleden waaruit alles is ontstaan. De schoonheid van oude
dingen waar de invloed van de verstreken tijd zichtbaar is, dat leg ik vast. Maar
ook nieuwe straatbeelden en nieuwe architectuur, portretten van mensen en
de beweging van het bestaan in de meest brede en diverse zin. Dat is mijn inspiratiebron. Ik wil door mijn beelden de toeschouwer bewegen (beroeren), zodat
deze emotioneel betrokken raakt.
Sylvy van Bochove geeft cursussen en workshops fotografie, audio-vormgeving
en animatiefilm aan volwassen, jongeren en kinderen.
In 2000 heeft zij K6 Ateliers opgericht, voor het organiseren, ontwikkelen en
uitvoeren fotografiecursussen en fotografievakanties.
Sylvy van Bochove exposeert in binnenland en buitenland.
Myrna Stolk
Myrna Stolk laat zich in haar werk inspireren door verschillende exotische culturen, flora en fauna. Vanaf haar afstuderen aan de academie St. Joost in Breda
maakt zij twee- en driedimensionaal werk, bestaande uit tekeningen, collages,
schilderijen en sculpturen. Thema’s van haar werk cirkelen rondom verlangen
en passie, dualiteit in de liefde en de verbeelding van de tweezijdigheid van
goed en kwaad in de vrouw, sentiment, kindertijd, herinneringen en waardevolle aandenken aan exotische oorden (Indonesië, Zuid-Amerika, Antillen). Maar
ook de dierenwereld en de onuitroeibare microkosmos van krioelende beesten,
insecten en vreemde organismen, vrouwelijkheid en sensualiteit fascineren
haar. Kortom, de verbeelding gaat over het tot leven wekken van levenloos
materiaal, bezieling en het oproepen van primaire emoties.
Naast haar kunstzinnige werk, ontwerpt Myrna Stolk tassen voor Canopy
World, organiseert ze kunstprojecten voor het onderwijs en is ze docente beeldende vorming in de volwasseneneducatie te Den Bosch en doceert ze de vakken Visual Arts en Theory of Knowledge aan de International School Eindhoven
daarnaast maakt zij wandschilderingen, illustraties en wenskaarten( ook voor
kinderen) en schrijft incidenteel artikelen over kunst en cultuur als freelance
journalist en copywriter.
Myrna Stolk exposeert in binnenland en buitenland.

Van harte nodigen we U en uw partner uit voor de opening
van de tentoonstelling met schilderijen van Myrna Stolk
en foto’s van Sylvy van Bochove op zondag 13 november
om 14.00 uur in het Oudheidkundig museum
Sint -Michelsgestel, dat is gevestigd op het terrein van
Koninklijke Kentalis, Theerestraat 42 te Sint-Michelsgestel.
Het museum vindt U achter het hoofdgebouw van Kentalis
in een kapel die in de vorige eeuw deel uitmaakte van het
doveninstituut.
Voor bezoekers die per auto komen zijn er gratis
parkeerplaatsen achter het hoofdgebouw. Volg de
parkeerroute op het bord voor de hoofdingang van Kentalis.
Tijdens de opening op zondag 13 november is de toegang
gratis op vertoon van deze uitnodigingskaart.
De tentoonstelling is iedere dinsdag geopend van 10—15.30
uur; en iedere zondag van 13.00—16.00 uur. Op zondagen
zijn een der kunstenaressen aanwezig. Toegang op dinsdag
en zondag € 2,50.

Per auto vanuit Eindhoven (A2)
U rijdt in de richting van 's-Hertogenbosch. U neemt de eerste afslag Sint-Michielsgestel; einde afslag stoplichten linksaf. Deze weg blijven volgen; u komt
in de bebouwde kom en blijft de weg (Esscheweg) volgen. Voor de brug over de
Dommel gaat u linksaf richting Vught. Na ongeveer 400 meter ziet u aan de rechterkant de ingang naar het terrein van Kentalis. U kunt parkeren op de bezoekersparkeerplaats bij de receptie of op de parkeerplaatsen achter het hoofdgebouw.

Per auto vanuit Utrecht (A2)
U rijdt in de richting van 's-Hertogenbosch en rijdt de eerste afslag naar Sint-Michielsgestel voorbij. U volgt de A2 tot aan Knooppunt Vught. Hier houdt u het
bord Vught-Eindhoven-Maastricht aan. Vervolgens neemt u de afslag Sint-Michielsgestel; einde afslag stoplichten linksaf, over viaduct A2. Deze weg blijft u
volgen.
Ongeveer 200 meter na het bord bebouwde kom ziet u aan de linkerkant de ingang naar het terrein van Kentalis. U kunt parkeren op de bezoekersparkeerplaats bij de receptie of op de parkeerplaatsen achter het hoofdgebouw.

Per auto vanuit Nijmegen (A50/A59/A2)
U rijdt in de richting van 's-Hertogenbosch. U volgt de A2 tot aan Knooppunt
Vught. Hier houdt u het bord richting Vught-Eindhoven-Maastricht aan. Vervolgens neemt u de afslag Vught - Sint-Michielsgestel (afrit 24) en slaat u linksaf (viaduct over de A2). Deze weg blijft u volgen.
Ongeveer 200 meter na het bord bebouwde kom ziet u aan de linkerkant de ingang naar het terrein van Kentalis. U kunt parkeren op de bezoekersparkeerplaats bij de receptie of op de parkeerplaatsen achter het hoofdgebouw.

Per auto vanuit Tilburg (N65)
U rijdt in de richting van 's-Hertogenbosch. Ter hoogte van Vught volgt u de afslag naar Eindhoven (A2). Vervolgens neemt u de afslag Sint-Michielsgestel; einde afslag stoplichten linksaf, over viaduct A2. Deze weg blijft u volgen.
Ongeveer 200 meter na het bord bebouwde kom ziet u aan de linkerkant de ingang naar het terrein van Kentalis. U kunt parkeren op de bezoekersparkeerplaats bij de receptie of op de parkeerplaatsen achter het hoofdgebouw.

